


400S

Motor (Gross HP/CC) Briggs & Stratton Commercial Series (23*/724cc)

Vágóasztal 122cm, hegesztett “Tr3pla” vágóasztal, 3,6mm-es acéllemezből, duplán lapolt hegesztett 
sarkokkal, teljes szélességében kétrétegű felső lemezzel, megerősített élekkel és ütközőkkel

Felfüggesztés hátul független kerékfelfüggesztés rugóstagokkal, első tengelyen lengéscsillapítókkal

Késagyak alumínium, zsírozható

Hajtómű két különálló Hydro-Gear® ZT-3100 hajtómű feltöltő szivattyúval és nyomáshatároló
szeleppel ellátva

Üzemanyagtank 21 literes Ferris üzemanyagtartály oldalra szerelve

Haladási seb. (km/h) 0-13

Kerekek 20 x 10-10

Vezetőülés 18”-os magas, állítható háttámlával, kartámasszal és pedáltávolsággal

ROPS (bukókeret) N/A

2018 ajánlott 
fogyasztói ár

2.499.000 Ft



Ferris 400S

• Olajszivattyús kenőrendszer
• 2 év motor garancia professzionális 

felhasználás esetén
• Hűtőborda ellenőrző panel
• Heavy-Duty indító rendszer
• Nagy légáteresztő képességű

lendkerék fedél

• Commercial Series
• 724cc 23 Gross HP, SAE J1940

szerint



Ferris 400S

• 5 lépcsős ciklonos légszűrés
• 250 üzemórás levegőszűrő

csereperiódus
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Ferris 400S HydroGear ZT3100

• Ipari hajtómű
• ZT3100 - 474 Nm
• Belső olajszűrő
• Belső, olajos fékrendszer
• Csapágyazott kihajtótengely
• Forgácsolt acél fogaskerekek
• Feltöltő szivattyú
• Beépített nyomáshatárolóval
• Magasra emelt olajtartály



• Ipari fűnyírótraktorok igénybevételeire 
tervezett hajtómű

• A beépített hajtómű rendszernek 
köszönhetően a nyomatékleadás teljesen 
folyamatos

• A forgácsolt acél fogaskerekek jobban 
megfelelnek az ipari felhasználásnak

• A porkohászati technológiának 
köszönhetően a fogaskerekek tökéletesen 
megmunkálhatók (forgácsolás, hőkezelés)

Forgácsolt acél fogaskerekek



• A feltöltő szivattyú látja el olajjal a fő
szivattyút

• Engedélyezi a nagyobb bemeneti 
sebességet

• Növeli a teljesítményt (nyomatékot)
• Professzionális traktoroknál 

elengedhetetlen
• Megelőzi a fő hidraulika szivattyúban 

kialakuló kavitációt
• Gondoskodik a rendszer megfelelő

kenéséről „statikus” helyzetben

Feltöltő szivattyú



• Megkíméli a rendszert a hirtelen fellépő
nyomásugrásoktól

• Gyors indulást tesz lehetővé
• Hirtelen fékezést tesz lehetővé
• Éles irányváltást tesz lehetővé
• Aggresszív sebesség változtatást tesz 

lehetővé
• A hirtelen nyomásugrások károsítják a 

hajtóművet, lerövidítik annak élettartamát

Nyomáshatároló szelep



• A hajtómű olajszintje mindig maximumon 
van

• Alacsonyabb üzemi hőmérséklet
• Kevesebb levegő képes a hajtóműházban 

maradni
• Az olajszint könnyen ellenőrizhető
• Kisebb a kockázat a túltöltésre > tömítés 

sérülésre

Magasan elhelyezett kiegyenlítő
tartály



Ferris 400S

• Hegesztett acélcső lökhárító
• Hátsó motor védő lemez



Ferris 400S

• Hegesztett első tengely
• Oldalankénti rugózással és 

csillapítással



Ferris 400S

• Professzionális rugóstagok
• Ø76mm rugó, 76mm” löket



Ferris 400S

• Merev rudak gömbcsuklókkal
• Haladás szabályzó rendszer



Ferris 400S

• Egy anyagból kialakított üzemanyag 
tartály

• 21 literes üzemanyag tartály



Ferris 400S

• Különálló rögzítőfék kar
• A kezelőpultról működtethető



Ferris 400S

• 20x10-10 kerekek (széles felnivel)
• 13 km/h haladási sebesség



Ferris 400S
• Puha, kartámaszos vezetőülés (IS700Z)

• 18” magas háttámla



Ferris 400S

• 20mm-es tengely
• Kétsoros golyóscsapággyal szerelve



• Sok földrajzi, kulturális és tradicionális különbség Európa szerte
• Fűnyíró traktorok, magasgazvágók, Zero-Turn, Stand-On fűnyírók?
• Hengerkéses fűnyíró, forgókéses fűnyíró, Y késes fűnyíró?
• Több indok, egy különleges fűnyíró vásárlására

• szokáson alapuló
• speciális tulajdonságok
• különböző körülmények
• ár

• Oldalkidobás, hátul kidobás, gyűjtés vagy mulcsozás?
• Lehetetlen egy mindenkinek megfelelő konfigurációt ajánlani minden egyes 

piacon

• Le tudjuk venni a vásárló válláról a választás 
okozta stresszt?

• Ajánlható egy olyan vágóasztal amely megfelel 
a vásárló minden igényének?



• többcélú felhasználás
• sokoldalú
• All-in-one
• praktikus
• kényelmes
• funkcionális
• átalakítható
• különleges

1

2

3

4



Egy vágóasztal lefed minden olyan igényt amire Önnek szüksége van



• Oldalkidobás: a levágott fű a vágóasztal oldalán 
távozik.

• Hátul kidobás: A levágott fű a vágóasztal hátulján 
távozik.

• Mulcsozás: A vágóasztalba bekerül egy Mulcs betét 
a tökéletes aprításért

• Mulcsozás és hátul kidobási: 50% Mulcsozás, 50% 
hátul kidobás



Tradicionális forgókéses fűnyírótraktor kialakítás. Egy oldalon történik a 
kidobás, magas a kirepülő tárgyak okozta sérülés veszély.



Állandó terelőlemez az oldalkidobáshoz

Eltávolítható „magas profilú”mulcs betétDeflektor



Professzionális körökben kedvelt kialakítás, alacsony a kirepülő tárgyak okozta veszély. 
Egyenletesen elosztott levágott fű nyesedék. Magas fű esetén látható a levágott fű nyesedék.



Állandó terelőlemez az oldalkidobáshoz

Eltávolítható mulcs betét

Eltávolítható
zárólemez



Népszerű európai fűnyírási mód. Nagyon kis esély a kirepülő tárgyak okozta 
sérülésekre. Limitált levágandó fű kapacitás. Sűrűbb vágást igényel.



Eltávolítható „magas profilú” mulcs betét

Eltávolítható
mulcs betét

Állandó terelőlemez az oldalkidobáshoz

Eltávolítható
zárólemez



Népszerű professzionális fűnyírási mód. Kis esély a kirepülő tárgyak okozta sérülésekre. 
Megnövelt vágandó fű kapacitás. Jobban eloszlatja a levágott füvet.



Eltávolítható
zárófedél

Eltávolítható „alacsony profilú” oldalkidobás/mulcs „kombi” betét

Eltávolítható
mulcs betét

Állandó terelőlemez az oldalkidobáshoz



Betét magassága 4.63”
(117,60mm)

Rögzítő csavarok 
elhelyezkedése*

Magas profilú betét az oldalkidobáshoz és a mulcsozáshoz

* A rögzítő csavarok elhelyezkedése 
modellenként változhat 



Lemez magasság 2.86”
(72,64mm)

Rögzítő csavarok 
elhelyezkedése*

Alacsony profilú terelőlemez hátulkidobás / mulcsozás „kombi”
módhoz

* A rögzítő csavarok elhelyezkedése 
modellenként változhat



Rögzítő csavarok 
elhelyezkedése*

Első terelőlemez a hátulkidobás / mulcs „kombi” módhoz (50/50)

* Rögzítő csavarok elhelyezkedése 
modellenként változhat



• Az európai ügyfelek igényei szerint fejlesztve
• Tradicionális fűnyírási módokhoz fejlesztve
• Éghajlati különbségek
• Különböző fű és talaj kombinációk
• Kiküszöböli a kedvelt vágási és kidobási módokból adódó vitákat
• “All-in-one” vágóasztal kialakítás
• Könnyen átalakítható egyik verzióról a másikra
• Kiküszöböli a vásárló választási kényszerét
• Egy ajánlat a vásárló minden igényére/szükségletére



• Végre…..! Megjelent…
• Már megrendelhető…
• Bull Dog emelő
• 900 kg maximális emelés
• Egyedi tartólemez
• Csatlakoztatható 400S-tól 

IS3200Z-ig
• 4 tartólemez, 1 emelő
• Emelési magasság 40 cm


